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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta iepriekš nošķirtu ārpolitikas un palīdzības politikas virzienu iekļaušanu EKP; 
vēlas izveidot tādu pastiprinātu institucionālo pasākumu tīklu, kurš būtu stabils, 
ekonomisks un mērķtiecīgi paredzēts ciešākas ekonomiskās integrācijas un politiskās 
apvienošanās īstenošanai visu iesaistīto dalībnieku vidū, tostarp panākt vērtību 
saskaņošanu Apvienoto Nāciju Organizācijā;

2. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu nepieļaut dublēšanos, pievērsties stratēģiski svarīgiem 
jautājumiem EKP daudzpusējos forumos un izmantot apakšreģionālās un divpusējās 
sadarbības iespējas attiecībā uz konkrētiem ieguldījumu projektiem un sadarbības 
programmām; uzsver, ka ir svarīgi veidot efektīvas apakšreģionālas partnerības plašākā 
Vidusjūras reģionā;

3. uzskata, ka par Savienību Vidusjūrai ir izveidojies nepareizs priekšstats, tā ir tikusi slikti 
vadīta un tās darbība pat bijusi pretēja vēlamajai; tādēļ uzstāj, ka augstās 
pārstāves/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Eiropas Ārējās darbības dienesta 
uzraudzībā partnerības Eiropas puse ir pilnībā jāiekļauj vispārpieņemtajā ES sistēmā;

4. atbalsta Parlamenta lomu EKP, vienlaikus norādot uz deputātiem un Parlamenta 
dienestiem izdarīto spiedienu faktiski saglabāt arvien daudzskaitlīgākos daudzpusējās un 
divpusējās parlamentārās sadarbības veidus; prasa regulāri novērtēt Euronest un Eiropas
un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas pievienoto vērtību un praktisko 
organizāciju;

5. atzinīgi vērtē EKP jauno akcentu uz visaptverošu iestāžu veidošanu; vēlētos vairāk 
skaidrības par EKP „īpašā statusa” valstu kategorijas saturu un šāda dalījuma pamatotību;

6. iesaka skaidri nodalīt Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta un Eiropas 
Demokrātijas fonda attiecīgās starpvaldību un nevalstiskās funkcijas; norāda uz 
nepieciešamību pēc ātrām un elastīgām ES finansēšanas metodēm, lai atbalstītu 
plurālistisku pilsonisko sabiedrību, kas sekmē spēcīgas, stabilas un sekulāras demokrātijas 
attīstību;

7. ierosina, ka nākamajā līgumu pārskatīšanas reizē ir jāiedibina jauna Savienības asociētās 
dalības kategorija tām valstīm, kuras nevēlas pilnu ES dalību vai kuras neizpilda 
pievienošanās kritērijus.


